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DOJAZDY DO PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2011 ROKU 

 

 

Dojazdy do pracy są bardzo ważnym zagadnieniem analiz lokalnych rynków pracy, w tym 
szczególnie analiz z zakresu mobilności przestrzennej osób zatrudnionych, przepływów ludno-
ści związanych z zatrudnieniem, a także analiz dotyczących powiązań między gminami. 

 *** 
Przedstawione w niniejszym opracowaniu zjawisko dojazdów do pracy opiera się na wynikach 

badania przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w 2011 r. na podstawie danych zawar-

tych w rejestrach administracyjnych, pozyskanych przez statystykę publiczną na potrzeby Narodo-

wego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Zebrane dane umożliwiły identyfikację teryto-

rialną miejsc pracy osób pracujących (pracowników najemnych) poza  jednostką administracyjną za-

mieszkania. Informacja ta w połączeniu z  danymi o miejscu zamieszkania tych osób pozwala wyzna-

czać natężenie i kierunki przepływów ludności związanych z pracą, a także scharakteryzować dojeż-

dżających według płci i wieku. 

Niniejsze opracowanie ukazuje zjawisko dojazdów do pracy w województwie dolnośląskim we-

dług gmin na tle pozostałych województw z uwzględnieniem przepływów między częścią miejską 

 i wiejską wszystkich gmin miejsko-wiejskich. 

 

W analizie i prezentacji dojazdów do pracy przyjęto, że: 

 

pracownicy najemni (zatrudnieni) – osoby, których źródłem przychodu są wynagrodzenia ze sto-

sunku: pracy, służbowego, spółdzielczego, z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpie-

czenia społecznego wypłacane przez zakład pracy; 

 

dojeżdżający do pracy – pracownicy najemni (zatrudnieni) mieszkający w danym województwie, któ-

rych miejsce pracy znajduje się poza granicami administracyjnymi ich gminy zamieszkania; 

 

wyjeżdżający do pracy:  

1) pracownicy najemni (zatrudnieni), którzy wyjeżdżają z gminy  zamieszkania do innej gminy, 

gdzie jest ich miejsce pracy (dla ruchu międzygminnego);    

2) pracownicy najemni (zatrudnieni), którzy wyjeżdżają z województwa zamieszkania do innego 

województwa, gdzie jest ich miejsce pracy (dla ruchu międzywojewódzkiego); 

 

przyjeżdżający do pracy: 

1) pracownicy najemni (zatrudnieni), którzy przyjeżdżają z gminy swojego zamieszkania do in-

nej gminy, gdzie jest ich miejsce pracy (dla ruchu międzygminnego);    

2) pracownicy najemni (zatrudnieni), którzy przyjeżdżają z województwa swojego zamieszkania 

do innego województwa, gdzie jest ich miejsce pracy (dla ruchu międzywojewódzkiego; 

 

iloraz przepływów – stosunek liczby przyjeżdżających do liczby wyjeżdżających do pracy dla danej 

jednostki terytorialnej. 

 

Dokładny opis źródeł danych, metodyka opracowania oraz tendencje rozkładu prezentowanego 

zjawiska dla Polski znajdują się w publikacji Dojazdy do pracy. Narodowy Spis Powszechny Ludności  

i Mieszkań 2011 dostępnej na stronie internetowej:  

http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/dojazdy-do-pracy-nsp-2011,7,1.html 

*** 

http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/dojazdy-do-pracy-nsp-2011,7,1.html
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DOJEŻDŻAJĄCY DO PRACY 
 

Dojeżdżający do pracy według województw 
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W 2011 r. w świetle przeprowadzonego w ramach NSP 2011 badania dojazdów do pracy 

wynika, że w województwie dolnośląskim dojeżdżało do pracy 237,3 tys. pracowników najem-

nych – zatrudnionych (tj.7,6% ogólnej liczby dojeżdżających w kraju; 5. lokata wśród woje-

wództw). Najwięcej pracowników dojeżdżających do pracy mieszkało w województwie śląskim –

– 487,3 tys. pracowników (2-krotnie więcej niż w dolnośląskim), a najmniej – w województwie 

podlaskim – 52,8 tys. pracowników (4-krotnie mniej niż w dolnośląskim). 

Zbiorowość pracowników najemnych (zatrudnionych), dla których miejsce pracy położone 

było poza miejscem ich zamieszkania (w innej gminie) stanowiła, podobnie jak w skali całego 

kraju, 32,5% ogólnej liczby zatrudnionych (8. lokata wśród województw). 

Natężenie dojazdów do pracy wykazywało znaczne zróżnicowanie międzywojewódzkie. Naj-

większy odsetek dojeżdżających w ogólnej liczbie zatrudnionych odnotowano w województwie 

podkarpackim (43,2%), a najmniejszy – w podlaskim (21,5%). 

Podobnie jak w innych województwach, również w przypadku dolnośląskiego, zdecydowanie 

dominowały przepływy wewnątrzwojewódzkie z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, tj. 

między gminami danego województwa. Średnio na 100 dojeżdżających do pracy – mieszkańców 

Dolnego Śląska przypadało 87 dojeżdżających wewnątrz województwa oraz 13 – przekraczają-

cych granicę województwa. Dolnośląskie charakteryzowało się jednym z niższych udziałów do-

jeżdżających do pracy poza województwo (12. lokata). W 8 województwach (warmińsko-mazur-

skim, świętokrzyskim, łódzkim, podlaskim, lubelskim, lubuskim, opolskim i kujawsko-pomorskim) 

średnio na 100 dojeżdżających do pracy przypadało ponad 20 zatrudnionych, dla których miejsce 

pracy znajdowało się w innym województwie (w tym najwięcej w warmińsko-mazurskim – 24 za-

trudnionych). 

Struktura dojeżdżających do pracy według wybranych kryteriów – 

– województwo dolnośląskie 

 

Z analizy przepływów ludności związanych z zatrud-

nieniem w przekroju miasta – tereny wiejskie wynika, że 

na obszarze województwa dolnośląskiego, odmiennie 

niż w pozostałych województwach (poza śląskim, po-

morskim i podlaskim), nieco więcej dojeżdżało do 

pracy mieszkańców miast (52,1%) niż mieszkańców 

terenów wiejskich (47,9%). Mieszkańcy miast  naj-

większą część stanowili wśród dojeżdżających do pracy 

w województwie śląskim (67,3%), a najmniejszą w wo-

jewództwie podkarpackim (24,8%).  

Biorąc pod uwagę miejsce pracy w każdym z woje-

wództw zdecydowanie większa była skala dopływów 

pracowników najemnych do miast niż na tereny wiej-

skie. 

W przypadku województwa dolnośląskiego udział do-

jeżdżających do pracy do miast wyniósł 77,2% (wobec 

22,8% dojeżdżających na tereny wiejskie). W przekroju 

województw odsetek ten przyjmował wartości od 69,0% 

w województwie wielkopolskim do 88,6% w śląskim. 

 

*** 

 

Miejsce zamieszkania

miasta tereny wiejskie

Miejsce pracy

miasta tereny wiejskie
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Struktura dojeżdżających do pracy według wybranych kryteriów – 

– województwo dolnośląskie cd. 

 

We wszystkich województwach, podobnie jak i w skali 

całego kraju, w zbiorowości dojeżdżających do pracy 

przeważali mężczyźni. Liczba mężczyzn z Dolnego Ślą-

ska, dla których miejsce pracy było położone poza granicą 

gminy zamieszkania, wynosiła 136,6 tys. osób (57,6% 

ogółu dojeżdżających), a liczba kobiet – 100,7 tys. osób 

(42,4%), czyli o 35,9 tys. mniej. 

W strukturze według płci osób dojeżdżających, najwyż-

sze odsetki mężczyzn odnotowano dla województwa ślą-

skiego i warmińsko-mazurskiego (po 59,6%), a najniższe 

dla mazowieckiego (53,9%). 

*** 

Skala dojazdów do pracy poza gminę swojego za-

mieszkania była różna w poszczególnych grupach wieku. 

W każdym z województw największą skłonnością do 

dojazdów do pracy  odznaczały się osoby  w grupach 

wieku: 25-34 lata i 35-44 lata, a najmniejszą – w najstar-

szych grupach wiekowych (55-64 lata oraz 65 lat i więcej) 

oraz najmłodszej (15-24 lata). 

W ogólnej liczbie dojeżdżających do pracy mieszkań-

ców województwa dolnośląskiego osoby wieku 25-34 lata 

stanowiły 32,0%, a osoby w wieku 35-44 lata – 25,3% 

(wobec odpowiednio 32,5% i 26,1% przeciętnie w kraju). 

Natomiast odsetek osób w wieku 55 lat i więcej oraz  

w wieku 15-24 lata był na podobnym poziomie – po 10,4% 

(wobec odpowiednio 9,2% i 10,5% przeciętnie w kraju).  

W zdecydowanej większości województw, odmiennie niż 

w województwie dolnośląskim, notowano więcej dojeż-

dżającej do pracy młodzieży w wieku 15-24 lata niż osób 

w wieku niemobilnym 55 lat i więcej. 

Na 100 osób w wieku 25-34 lata przypadało 15 pra-

cowników najemnych w tym wieku, którzy dojeżdżali do 

pracy, a na 100 osób w wieku 35-44 lata – 16 dojeżdża-

jących. Wśród młodzieży w wieku 15-24 lata przypadało 

średnio 7 dojeżdżających na każde 100 osób, a wśród 

osób starszych w wieku 55 lat i więcej – odpowiednio  

3 osoby.  

Relatywnie najwyższym poziomem skłonności do do-

jazdów do pracy, dostosowywania się do warunków pa-

nujących na rynku pracy  osób w wieku 25-34 lata i 35-44 

lata wyróżniało się województwo śląskie oraz wielkopol-

skie. W województwach tych wśród 100 osób w wieku  

25-34 lata było średnio po 21 dojeżdżających (w grupie 

35-44 lata – 22 dojeżdżających w śląskim i 20 – w wiel-

kopolskim). 

 

Płeć

mężczyźni kobiety

Wiek

15 - 24

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55 - 64

65 lat i więcej
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WYJEŻDŻAJĄCY DO PRACY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2011 r. z województwa dolnośląskiego do 

pracy poza granicę województwa wyjeżdżało 

30,2 tys. mieszkańców – pracowników na-

jemnych (zatrudnionych). Zbiorowość ta sta-

nowiła 6,3% ogólnej liczby wyjeżdżających do 

pracy w skali całego kraju – 7. lokata wśród wo-

jewództw. Najwięcej pracowników najemnych 

wyjeżdżających do pracy poza województwo,  

w którym mieszkali zanotowano w wojewódz-

twie małopolskim – 56,4 tys. osób (ok. 2-krotnie 

więcej niż w dolnośląskim), a najmniej –  

– w województwie podlaskim – 11,9 tys. pra-

cowników (2,5-krotnie mniej niż w dolnoślą-

skim). 

W ruchu międzywojewódzkim głównym kie-

runkiem wyjazdów do pracy z województwa 

dolnośląskiego (odpływu siły roboczej)  

w 2011 r. było województwo mazowieckie 

(35,0% ogółu wyjeżdżających do pracy) oraz  

najbliższe sąsiednie województwa: wielkopol-

skie (21,3%) i lubuskie oraz opolskie (po 7,0%), 

a także śląskie (10,0%).   

Za najmniej atrakcyjne pod względem miej-

sca pracy, mieszkańcy województwa dolnoślą-

skiego uważali najdalej położone województwa 

podlaskie i warmińsko-mazurskie oraz podkar-

packie (odpowiednio 0,2% i 0,4% oraz 0,8% 

ogółu wyjeżdżających do pracy z województwa 

dolnośląskiego). 

 
*** 

Wyjeżdżający do pracy z województw

Kierunki wyjazdów do pracy z woje-

wództwa dolnośląskiego  

według województw 
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Struktura wyjeżdżających do pracy z województwa dolnośląskiego  

według wybranych kryteriów 

 

Rozpatrując strukturę wyjeżdżających do pracy 

według charakteru miejsca zamieszkania (miasta, 

tereny wiejskie) stwierdzono, iż w przypadku woje-

wództwa dolnośląskiego, podobnie jak w większo-

ści innych województw, na podjęcie pracy poza wo-

jewództwem, decydowały się głównie osoby  

z miast. Średnio na 100 mieszkańców Dolnego 

Śląska, dla których miejsce zatrudnienia znajdo-

wało się poza województwem, przypadało 68 

mieszkańców miast oraz 32 – z terenów wiejskich 

(przeciętnie w kraju odpowiednio 60 z miast i 40 

osób z terenów wiejskich).  

Pracownicy najemni wyjeżdżali do pracy zlokali-

zowanej przede wszystkim w miastach. Średnio 

na 100 wyjeżdżających z województwa dolnoślą-

skiego poza jego granice przypadało 85 osób, dla 

których miasta dawały możliwość zatrudnienia oraz 

15 osób – pracujących na terenach wiejskich (prze-

ciętnie w kraju relacja była podobna).  

*** 

Podobnie jak w przypadku zbiorowości dojeż-

dżających do pracy, również i w zbiorowości wy-

jeżdżających do pracy poza województwo li-

czebnie dominowali mężczyźni. Mężczyźni 

z Dolnego Śląska, dla których miejsce pracy było 

położone poza granicą województwa stanowili 

62,6% ogółu wyjeżdżających a kobiety – 37,4% 

osób (wobec porównywalnych odsetków przecięt-

nie w Polsce: 62,7% dla mężczyzn i 37,3% dla ko-

biet). W przekroju województw nie wystąpiły zna-

czące różnice w strukturze według płci osób wyjeż-

dżających do pracy. 

*** 

W 2011 r. najwięcej wyjeżdżających do pracy 

było w grupie wieku 25-34 lata. Osoby te stano-

wiły 38,9% ogółu wyjeżdżających (w przypadku 

osób dojeżdżających grupa ta stanowiła 32,0%, tj. 

o 6,9 p.proc. mniej). 

Wśród wyjeżdżających do pracy poza wojewódz-

two większy udział stanowiły osoby młode, wkra-

czające na rynek pracy (12,9% ogółu wyjeżdżają-

cych) niż osoby w wieku 55 lat i więcej (stanowiły 

one odpowiednio 9,3%). 

 

 

 

 

Miejsce zamieszkania

miasta tereny wiejskie

Miejsce pracy

miasta tereny wiejskie

Płeć

mężczyźni kobiety

Wiek

15 - 24 25 - 34

35 - 44 45 - 54

55 - 64 65 lat i więcej
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Wyjeżdżający do pracy z gmin województwa dolnośląskiego 

 
 

 

W przekroju gmin wystąpiło bardzo duże zróżnicowanie w rozmiarze strumienia wyjazdów do 

pracy pracowników najemnych poza granice administracyjne ich gminy zamieszkania. Na Dol-

nym Śląsku największą liczbą wyjeżdżających do pracy wyróżniały się największe miasta, szcze-

gólnie  Wrocław (14,3 tys. osób, 6,0% ogółu wyjeżdżających w województwie) oraz Lubin  

(7,3 tys.), Głogów (6,8 tys.) i Legnica (5,3 tys.), a także Wałbrzych i Świdnica (po 4,6 tys.).  

Bardzo niewielką liczbą wyjeżdżających do pracy charakteryzowały się gminy przygraniczne, 

położone na południu województwa, np. Stronie Śląskie, Lewin Kłodzki, Radków, Świeradów 

Zdrój, Międzylesie.  
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Gminy województwa dolnośląskiego o największej liczbie wyjeżdżających do pracy 

Pozycja Gmina 
Rodzaj  

gminy 

Wyjeżdżający do pracy 

ogółem 
w % wyjeżdżających do pracy z gmin 

 województwa dolnośląskiego 

1. Wrocław miejska 14278 6,0% 

2. Lubin  miejska 7256 3,1% 

3. Głogów miejska 6810 2,9% 

4. Legnica miejska 5328 2,2% 

5. Wałbrzych miejska 4597 1,9% 

6. Świdnica  miejska 4551 1,9% 

7. Jelenia Góra miejska 3484 1,5% 

8. Bielawa miejska 3472 1,5% 

9. Oleśnica  miejska 3388 1,4% 

10. Oława  miejska 3210 1,4% 

 

Wyjeżdżający do pracy z Wrocławia według gmin 
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W 2011 r. poza stolicę województwa dolnośląskiego wyjeżdżało do pracy 14,2 tys. osób. 

Pracownicy najemni mieszkający we Wrocławiu kierowali się głównie na tereny silnie uprzemy-

słowione w gminach najbliżej położonych, tj. takich jak: Kobierzyce, Długołęka, Kąty Wrocław-

skie, Miękinia, Siechnice, Oława – łącznie 4,1 tys. osób, stanowiących 28,8% ogółu wyjeżdżają-

cych (w tym do Kobierzyc 14,1%). Mieszkańcy Wrocławia wyjeżdżali również do pracy poza 

województwo dolnośląskie, w tym szczególnie do dużych ośrodków miejskich, takich jak: War-

szawa (2,9 tys. osób, tj. 20,5% ogółu wyjeżdżających) oraz Kraków, Poznań i Opole (łącznie ok. 

0,8 tys. Wrocławian, tj. 5,5%). 

*** 

Struktura według płci i wieku pracowników najemnych mieszkających we Wrocławiu i wyjeż-

dżających poza miasto do pracy nieznacznie się różniła od struktury ogółu wyjeżdżających pra-

cowników najemnych z województwa dolnośląskiego.  

Na 100 wyjeżdżających do pracy z Wrocławia przypadało 59 mężczyzn (przeciętnie na Dol-

nym Śląsku – 62 mężczyzn) oraz 41 kobiet (przeciętnie na Dolnym Śląsku – 38 kobiet).  

Najbardziej liczną grupę wiekową tworzyły również osoby w wieku 25-34 lata. Osoby te sta-

nowiły 42,9% ogółu osób wyjeżdżających do pracy z Wrocławia (o 4,0 p.proc więcej niż przecięt-

nie w województwie).  

 

Struktura wyjeżdżających do pracy z Wrocławia według wybranych kryteriów 

PRZYJEŻDŻAJĄCY DO PRACY 

 

Analizując przepływy zatrudnienia w układzie międzywojewódzkim otrzymano zdecydowanie 

większą dysproporcję w wielkości strumienia przyjeżdżających do pracy niż w wielkości strumienia 

wyjeżdżających.  

Największą liczbą pracowników najemnych przyjeżdżających do pracy z terenu innego woje-

wództwa wyróżniało się województwo mazowieckie (168,2 tys. przyjeżdżających). Następnie wy-

mienić można województwa: śląskie i wielkopolskie oraz małopolskie (odpowiednio 55,8 tys., 

46,0 tys. oraz 41,5 tys. osób).  

Najmniej zatrudnionych przyjeżdżało do pracy w województwie podlaskim  (5,1 tys. osób)  oraz 

warmińsko-mazurskim (7,2 tys. osób). 

Województwo dolnośląskie z wielkością przyjeżdżających do pracy na poziomie 35,7 tys. 

osób (tj. ok. pięciokrotnie mniej niż w przypadku mazowieckiego oraz siedmiokrotnie więcej niż  

w województwie podlaskim) zajmowało 5. lokatę wśród województw.  

 

 

Miejsce pracy

miasta tereny wiejskie

Płeć

mężczyźni kobiety

Wiek

15 - 24 25 - 34

35 - 44 45 - 54

55 - 64 65 lat i więcej
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Kierunki przyjazdów do pracy do województwa dolnośląskiego według województw 

 

W ogólnej liczbie pracowników najemnych przyjeżdżających do pracy do województwa dol-

nośląskiego z innych województw dominowali głównie mieszkańcy sąsiednich, najbliżej położo-

nych województw: opolskiego (17,0%), wielkopolskiego (16,5%), lubuskiego (12,1%)  – 

– łącznie 16,3 tys. osób (tj. 45,6%), a także z województwa śląskiego (12,6%). Dolny Śląsk był 

również atrakcyjnym miejscem pracy dla mieszkańców odległego województwa mazowieckiego, 

z którego przyjeżdżało do pracy 2,8 tys. osób (7,7% ogółu przyjeżdżających).   
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Struktura przyjeżdżających do pracy do województwa dolnośląskiego  

według wybranych kryteriów  

 

 

 

W przypadku dojeżdżających do pracy z in-

nych województw, na podjęcie pracy w woje-

wództwie dolnośląskim w większym stopniu 

decydowały się osoby zamieszkałe w mia-

stach niż na terenach wiejskich. Średnio na 

100 pracowników najemnych przyjeżdżają-

cych do pracy na Dolny Śląsk przypadało 61 

osób z miast oraz 39 – z terenów wiejskich 

(przeciętnie w kraju odpowiednio 60 z miast  

i 40 osób z terenów wiejskich).  

W dolnośląskich miastach znajdowało za-

trudnienie 30,3 tys. przyjeżdżających z in-

nych województw (84,7% ogółu przyjeżdżają-

cych), a na terenach wiejskich – 5,5 tys. osób 

(15,3%).  

*** 

W ruchu międzywojewódzkim zarówno  

w przypadku przyjazdów do pracy do dolno-

śląskiego z innych województw, jak i w przy-

padku wyjazdów do pracy mieszkańców wo-

jewództwa dolnośląskiego, zdecydowanie 

większą mobilnością przestrzenną wyróżniali 

się mężczyźni – stanowili oni 60,4% ogółu 

przyjeżdżających do pracy.  

W strukturze według płci osób przyjeżdża-

jących do pracy najwyższy odsetek męż-

czyzn odnotowano dla województwa opol-

skiego (73,3%), a najniższy dla mazowiec-

kiego (59,0%). 

*** 

Analizując strukturę według grup wieku 

zbiorowość pracowników najemnych przyjeż-

dżających do pracy z innych województw nie 

odnotowano znaczących różnic w porówna-

niu ze zbiorowością pracowników najemnych 

wyjeżdżających z województwa dolnoślą-

skiego do pracy poza województwo. Najwięk-

sze udziały miały również osoby z grup wie-

kowych 25-34 lata i 35-44 lata – łącznie 22,3 

tys. osób, stanowiących 62,6% ogółu przyjeż-

dżających (w tym 41,3% – osoby w wieku 25-

34 lata i 21,3% – w wieku 35-44 lata).  
 

 

 

Miejsce zamieszkania

miasta tereny wiejskie

Miejsce pracy

miasta tereny wiejskie
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Przyjeżdżający do pracy do gmin województwa dolnośląskiego 

 

 

Rozpatrując strumienie przyjazdów do pracy w przekroju gmin, stwierdzono, iż w 2011 r.  

przeszło ¼ przyjeżdżających do pracy kierowała się do Wrocławia (65,2 tys. pracowników 

najemnych przyjeżdżających do pracy). Spośród pozostałych gmin szczególnie wyróżniała 

się, granicząca z Wrocławiem, gmina wiejska Kobierzyce, na obszarze której zrealizowano 

wiele przedsięwzięć inwestycyjnych o dużym znaczeniu dla całego Dolnego Śląska (m.in.  

w ramach utworzonych specjalnych stref ekonomicznych, parków technologicznych), tworzą-

cych nowe miejsca pracy. Do gminy tej przyjeżdżało do pracy 13,7 tys. pracowników najem-

nych (5,6% ogółu przyjeżdżających w skali województwa). 

Osoby przyjeżdżające bardzo często kierowały się w stronę dużych, uprzemysłowionych 

ośrodków miejskich, oprócz Wrocławia, m.in. do takich jak: Polkowice, Legnica, Wałbrzych, 

Lubin, Świdnica, Jelenia Góra, Dzierżoniów i Oława (58,4 tys. przyjeżdżających, stanowią-

cych 24,0% ogółu w województwie).  

Najmniej osób przyjeżdżających do pracy odnotowano w przypadku wielu gmin wiejskich 

oraz wydzielonych części wiejskich w ramach gmin miejsko-wiejskich, m.in. o charakterze 

turystycznym (Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki i Szczytna  –  powiat kłodzki oraz Lubomierz i Wleń 

– powiat lwówecki, Przemków – powiat polkowicki).  
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Gminy województwa dolnośląskiego o największej liczbie przyjeżdżających do pracy 

Pozycja Gmina 
Rodzaj  

gminy 

Przyjeżdżający do pracy 

ogó-

łem 

w % ogółu przyjeżdżających do pracy  

w gminach województwa dolnośląskiego 

1. Wrocław miejska 65219 26,9% 

2. Kobierzyce wiejska 13651 5,6% 

3. Polkowice  miasto w gminie 
miejsko-wiejskiej 

11831 4,9% 

4. Legnica miejska 10181 4,2% 

5. Wałbrzych miejska 8688 3,6% 

6. Lubin  miejska 7752 3,2% 

7. Świdnica  miejska 5951 2,5% 

8. Jelenia Góra miejska 5435 2,2% 

9. Dzierżoniów  miejska 4350 1,8% 

10. Oława  miejska 4195 1,7% 

 

Przyjeżdżający do pracy do Wrocławia według gmin 
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Struktura przyjeżdżających  do pracy do Wrocławia według wybranych kryteriów 

 

W 2011 r. do stolicy województwa dolnośląskiego przyjeżdżało do pracy z innych gmin  

w kraju 65,2 tys. osób. Pracownicy najemni zatrudnieni we Wrocławiu przyjeżdżali głównie  

z dolnośląskich gmin – 45,8 tys. osób, stanowiących 70,2% ogólnej liczby przyjeżdżających 

do pracy do Wrocławia. Ich miejsce zamieszkania znajdowało się najczęściej w gminach pod-

regionu wrocławskiego, m.in. takich jak: Oleśnica, Długołęka, Oława, Miękinia, Jelcz-Lasko-

wice, Kobierzyce, Czernica, Kąty Wrocławskie i Siechnice, z których łącznie przyjeżdżało 10,0 

tys. osób, tj. 15,3% ogółu przyjeżdżających do Wrocławia. Do Wrocławia kierowali się również 

mieszkańcy dużych ośrodków miejskich: Legnicy, Wałbrzycha i Jeleniej Góry (łącznie 3,6 tys. 

dojeżdżających; tj. 5,5%). 

Pracownicy mieszkający poza województwem dolnośląskim (19,4 tys. osób) stanowili 

29,8% ogólnej liczby przyjeżdżających do pracy we Wrocławiu. Osoby te przybywały m.in.  

z największych miast w kraju: Warszawy, Krakowa, Poznania i Łodzi  (łącznie 2,1 tys. osób; 

3,3% przyjeżdżających).  

W strumieniu dojazdów do pracy znaczny udziały miały też osoby mieszkające w gminach 

położonych w powiatach graniczących z województwem dolnośląskim, np. w gminach woje-

wództwa opolskiego: Brzeg, Skarbimierz, Grodków, Lewin Brzeski, Lubsza – z powiatu brze-

skiego, Namysłów, Wilków – z powiatu namysłowskiego oraz Głuchołazy, Nysa, Skoroszyce 

– z powiatu nyskiego. 

*** 

Struktura według płci i wieku pracowników najemnych przyjeżdżających do Wrocławia do 

pracy różniła się nieznacznie się od struktury  według płci i wieku pracowników najemnych 

mieszkających we Wrocławiu i wyjeżdżających poza miasto do pracy.  

Na 100 przyjeżdżających do pracy przypadało 52 mężczyzn (w przypadku wyjeżdżających 

z Wrocławia do pracy – 59 mężczyzn) oraz 48 kobiet (w przypadku wyjeżdżających – 

– 41 kobiet).  

*** 

Najbardziej liczną grupę wiekową tworzyły osoby w wieku 25-34 lata. Osoby te stanowiły 

36,0% (czyli o 6,9 p.proc mniej niż w przypadku wyjeżdżających z Wrocławia).  

W strumieniu przyjeżdżających do pracy do Wrocławia odnotowano więcej młodzieży  

w wieku 15-24 lata niż osób starszych w wieku 55 lat i więcej, natomiast w strumieniu wyjeż-

dżających do pracy z Wrocławia notowano odwrotną relację  – więcej  osób starszych  

(w wieku 55 lat i więcej) niż młodzieży (w wieku 15-24 lata). 
 

   

Miejsce zamieszkania
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ILORAZ PRZEPŁYWÓW 

 

 

Iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem według województw 

 

W świetle przeprowadzonego w ramach NSP 2011 badania dojazdów do pracy, saldo prze-

mieszczeń pracowników najemnych z i do pracy było bardzo zróżnicowane pomiędzy poszczegól-

nymi województwami. W 4 województwach: mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim i śląskim 

znaczny strumień wyjeżdżających do pracy do innych województw rekompensował jeszcze silniej-

szy strumień przyjeżdżających do pracy z innych województw. W pozostałych 12 województwach 

miała miejsce przewaga liczby wyjeżdżających do pracy nad liczbą przyjeżdżających.  

O poziomie atrakcyjności danej jednostki terytorialnej z punktu widzenia popytowej strony rynku 

pracy świadczyć może wskaźnik ilorazu przepływu, który zgodnie z przyjętą metodologią wyraża 



                   Dojazdy do pracy w województwie dolnośląskim w 2011 r. 

 
 

 

 
w r o c l a w . s t a t . g o v . p l  

16 

stosunek liczby przyjeżdżających do pracy w danym województwie do liczby osób, które wyjeż-

dżają z niego do pracy do innych województw. Spośród województw najwyższą wartość tego 

wskaźnika w 2011 r. charakteryzowało się województwo mazowieckie – średnio na 10 osób wyjeż-

dżających do pracy z tego województwa przypadało 50 osób przyjeżdżających tutaj do pracy  

z innych województw (strumień przyjeżdżających – napływ – pięciokrotnie większy niż strumień 

wyjeżdżających – odpływ). Województwo dolnośląskie pod względem wartości tego wskaźnika zaj-

mowało 2. lokatę w kraju – na 10 wyjeżdżających przypadało 12 przyjeżdżających (czyli ponad 

czterokrotnie mniej niż w mazowieckim). Najniższe wartości wskaźnika ilorazu przepływów zwią-

zanych z zatrudnieniem  miały dwa województwa: lubelskie i warmińsko-mazurskie, w których 

liczba wyjeżdżających do pracy w innym województwie była trzykrotnie wyższa od liczby przyjeż-

dżających do tych województw. 

  

Iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem według gmin  

województwa dolnośląskiego 
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W zbiorowości dolnośląskich gmin (obejmującej również osobne jednostki terytorialne tj. czę-

ści miejskie i wiejskie gmin miejsko-wiejskich) w 42 gminach więcej zatrudnionych przyjeżdżało 

do pracy niż wyjeżdżało do innej gminy (iloraz przepływów był większy od jedności). Natomiast  

w 182 gminach odnotowano przewagę liczby wyjeżdżających do pracy nad liczbą przyjeżdżają-

cych (iloraz przepływów był mniejszy od jedności). 

Do gmin, na obszarze których występowała największa przewaga liczby przyjeżdżających 

nad liczbą wyjeżdżających do pracy należały: Kobierzyce (sąsiadującej z Wrocławiem), Wro-

cław, Polkowice oraz Bogatynia.  

W gminie Kobierzyce średnio na 10 osób wyjeżdżających do pracy z tej gminy przypadało 

101 osób przyjeżdżających tutaj do pracy z innych gmin (strumień przyjeżdżających dziesięcio-

krotnie większy niż strumień wyjeżdżających), a w wysoko uprzemysłowionym mieście Polko-

wice – przypadało 68 przyjeżdżających oraz we Wrocławiu – odpowiednio 46 przyjeżdżających.  

O znacznym niedoborze miejsc pracy w stosunku do podaży siły roboczej świadczyć mogą 

bardzo niskie wartości wskaźnika ilorazu przepływów. Sytuacja taka miała miejsce m.in. w gmi-

nach sąsiadujących z dużymi rynkami pracy, strefami ekonomicznymi (np. Ścinawa, Prusice) 

oraz w gminach peryferyjnych, położnych z dala od ośrodków przemysłowych, stref ekonomicz-

nych (Lubomierz, Góra, Wąsocz). 

 W wymienionej gminie  Ścinawa na 100 osób wyjeżdżających z niej do pracy przypadały  

2 osoby przyjeżdżające tutaj do pracy, a w gminach: Wiązów, Bierutów, Lubomierz na 100 osób 

wyjeżdżających do pracy – po 5 osób przyjeżdżających tutaj do pracy.   
 

 
Gminy województwa dolnośląskiego z największą przewagą liczby przyjeżdżających 

do pracy nad liczbą wyjeżdżających do pracy  

Pozycja Gmina Rodzaj gminy 
Iloraz 

przepływów 

1. Kobierzyce  wiejska 10,1 
2. Polkowice  miasto w gminie miej-

sko-wiejskiej 6,8 
3. Wrocław miejska 4,6 
4. Polkowice obszar wiejski w gminie 

miejsko-wiejskiej 4,6 
5. Bogatynia miasto w gminie miej-

sko-wiejskiej 3,9 
6. Kąty Wrocławskie miasto w gminie miej-

sko-wiejskiej 3,1 
7. Międzybórz miasto w gminie miej-

sko-wiejskiej 3,1 
8. Polanica-Zdrój miejska 3,0 
9. Kłodzko  miejska 2,8 

10. Karpacz  miejska 2,3 
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Dojeżdżający do pracy w województwie dolnośląskim według charakteru 
miejsca zamieszkania/ miejsca pracy 

 
 

 


